
Besluitenlijst Agendacommissie d.d.  15 januari 2020 

Algemene punten

Terugblik commissievergaderingen
1. Geen opmerkingen over commissievergaderingen 8 januari jl.

Overig
1. Besluitenlijst vergadering 8-1-2020 – geen opmerkingen

2. Groenplan / Klimaatadaptatie

a. Op 18/12 lag in de agendacommissie het verzoek voor om Groenplan en Agenda 

Klimaatadaptatie te mogen aanleveren voor laatste commissie van maart, en gelijk de 

week erna in de raad. De agendacommissie heeft de vraag teruggelegd waar het 

Groenplan precies over gaat en waarom het per se in maart moet worden afgetikt. 

Antwoord is nu: Groenplan is al eerder verschoven en college wil nu verder; men wil aan 

de slag en daar heeft met dit document voor nodig. 

b. Agendacommissie concludeert dat er dus geen dwingende reden is om het per se in 

maart af te handelen, en acht de kwaliteit van het proces belangrijker dan de snelheid. 

Ze besluit aan het college te vragen om goede uitlijning van het proces richting 

besluitvorming over de Groenvisie, met onderscheid tussen beeldvorming, 

meningsvorming en besluitvorming. Beeldvorming volstaat niet met technische sessie 

(het is de vraag in hoeverre die nodig is, stukken zouden voor zichzelf moeten spreken), 

belangrijk is vooral het betrekken/horen van burgers en organisaties voorafgaand aan 

commissiebespreking. 

3. Agendering Barkmolenstraat op 22/1: 

a. College geeft aan dat het nog onder de rechter is 

b. De agendacommissie begrijpt dat het voor het college hangende dit proces lastig is om 

hierover te spreken. De vragen zijn echter m.n. gericht aan andere fracties om te  bezien 

of er een meerderheid is voor bijstelling van het beleid. De bespreking kan doorgaan, 

maar het advies aan de  wethouder is om daar niet bij aanwezig te zijn.

4. Agendering Afvalstromen ARCG op 22/1:

a. College geeft aan dat openbaar debat hierover nu niet handig is omdat college nog volop 

in onderhandeling is; de wethouder kan er dus nu niets over zeggen. Twee van de drie 

aanvragende partijen (PvdA en CU) gaan hierin mee en trekken agenderingsverzoek in. 

b. De agendacommissie besluit voor te stellen om dit agendapunt af te voeren.

5. Regionale Energie Strategie (RES)

a. Voordat de concept-RES in april/mei aan de raden, staten en AB’s wordt voorgelegd, 

komt er eerst nog een consultatiedocument, zodat de volksvertegenwoordiging nog 

input kan leveren. Gezien de strakke termijnen moet dit stuk uiterlijk eind februari 

besproken worden, zodat stuurgroep begin maart de input kan meenemen. Echter: eind 

februari ligt bij ons alles stil i.v.m. verhuizing. Van provinciezijde is echter gesuggereerd 

dat het in die week wel in de Statenzaal zou kunnen.

b. Agendacommissie besluit om op 26 februari ’s avonds een commissievergadering over 

het consultatiedocument te beleggen, zo mogelijk op het provinciehuis, zonder 

uitzending (is vanuit Statenzaal via ons systeem niet mogelijk).



6. Technische sessie SNOR (snorfiets op rijbaan): 

a. Organisatie biedt technische sessie aan ter voorbereiding  van voorstel over Snorfiets op 

de rijbaan. Inmiddels is duidelijk dat college zelf geen standpunt inneemt en er een 

opiniërend gesprek met de raad wil voeren. 

b. Een technische sessie vindt de agendacommissie niet nodig. Stuk wordt per definitie 

geagendeerd op 5/2, bespreking zal op andere manier gebeuren, niet via 

rondensysteem, maar rechtstreeks reageren.

7. Groningen Airport Eelde

a. Aandeelhoudersvergadering wil bijeenkomst beleggen voor betrokken raden en staten. 

Vraag is of we moeten aansturen op een woensdag of juist (omdat het gaat om iets dat 

we niet zelf organiseren) op een dinsdag- of donderdagavond.

b. Agendacommissie laat het aan de organiserende partij. Als het overdag is, moet het op 

woensdag, qua avonden wordt het bij externe partijen vrij gelaten.

Raadsvergadering 29 januari a.s.

Conform:

- Benoeming nieuwe griffier

- Herbenoeming lid Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Groningen

- Juridische onderbouwing (GR en convenant) Ontwikkelmodel fin. Verdeelsleutel Beschermd 

Wonen en Opvang

- Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie 2020-2023

1-minuutinterventie:

- Meerjarenprogramma Verkeer & Vervoer 2020-2023

- Visie openbare laadinfrastructuur Groningen 2025

- Meerjarenprogramma Wonen 2020-2023

- Meerjarenprogramma Leefkwaliteit 2020-2023

Discussie:

- Meerjarenprogramma Energie 2020-2023

- Rapport Rekenkamercommissie Kapbeleid

- Toekomst Rekenkamercommissie

- Afvalbeleid

- Begroting Veilig Thuis

- Naar nieuwe werk- en vergaderwijzen van de gemeenteraad

 Deze week online, met verwerking van veegcommissies 15 januari

 Volgende week aanpassen, naar aanleiding van veegcommissies 22 januari



Stukken uit het college
Raadsvoorstellen

Titel voorstel  (link) Aanvragers Besluit 

Naar nieuwe werk- en 
vergaderwijzen van de 
gemeenteraad (17223-2020)

Reeds geagendeerd

Initiatiefvoorstel-spelen-in-de-
binnenstad-D66-PvdA-GL-CDA

PvdA, SP, Bespreken

Collegebrieven
Titel brief (link) Aanvragers Besluit 

 Herijking Afvalbeleid (opiniërende 
bespreking)

Reeds geagendeerd

 Moties afvalbeleid Reeds geagendeerd

Boom-Effect-Analyse-BEA-Feringa-
Building-Paddenbosje-Zernike

PvdD, GL,

Toekomstgerichte-afspraken-met-
het-Kopland 

Aangekondigde stukken 
Titel stuk Aanvragers Besluit 

Bespreekpunten raadpleging 
Jeugdzorg

Bespreken

Snorfiets naar de rijbaan Bespreken

Overig (bijv. werkbezoeken, hoorzittingen etc)
Onderwerp Aanvragers Besluit 

Verzoek tot agendering nieuwe 
regeling WMO vervoer (met 
bespreekpunten)

SP Bespreken

Doorkijk 5 februari (voorstel/besluit volgt volgende vergadering)
 Nu alvast besloten dat ‘Bespreekpunten raadpleging jeugdzorg’ geagendeerd wordt voor 

20.00 uur. Dan kunnen uitnodigingen naar gesprekspartners alvast de deur uit.

 Zoals het nu lijkt zou Nieuwe regeling WMO vervoer daar goed aan toegevoegd kunnen 

worden.

 In de middagvergadering zou dan het Initiatiefvoorstel Spelen Binnenstad geagendeerd 

kunnen worden, evenals Snorfiets naar de rijbaan.

 Verdeling van andere punten die nog uit college komen deze week: volgende week bezien.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Naar-nieuwe-werk-en-vergaderwijzen-van-de-gemeenteraad-17223-2020-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Naar-nieuwe-werk-en-vergaderwijzen-van-de-gemeenteraad-17223-2020-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Naar-nieuwe-werk-en-vergaderwijzen-van-de-gemeenteraad-17223-2020-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Toekomstgerichte-afspraken-met-het-Kopland.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Toekomstgerichte-afspraken-met-het-Kopland.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Boom-Effect-Analyse-BEA-Feringa-Building-Paddenbosje-Zernike.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Boom-Effect-Analyse-BEA-Feringa-Building-Paddenbosje-Zernike.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Moties-afvalbeleid.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Herijking-Afvalbeleid-opinierende-bespreking.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Herijking-Afvalbeleid-opinierende-bespreking.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Initiatiefvoorstellen/Initiatiefvoorstel-spelen-in-de-binnenstad-D66-PvdA-GL-CDA.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Initiatiefvoorstellen/Initiatiefvoorstel-spelen-in-de-binnenstad-D66-PvdA-GL-CDA.pdf
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